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Hieronder volgt de beantwoording van  de vragen van raadslid mevrouw H. Challik (PvdA) over 
de sluiting van peuterspeelzalen.
 

1) Wat kunnen de redenen zijn indien peuterspeelzalen niet in aanmerking komen voor 
subsidie?

Een peuterspeelzaal die niet in het landelijk register is opgenomen komt niet in aanmerking voor
subsidie. Een peuterspeelzaal dient ingeschreven te zijn bij het landelijk register kinderopvang. 
Deze voorzieningen worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen 
geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de 
geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen. Het toezicht is toegewezen 
aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst.

2) Wat zijn de specifieke argumenten van niet bij horen van de verschillende 
peuterspeelzalen, indien zij er zijn.

In 2013 is bewust gekozen het onderbrengen van 4 peuterspeelzalen in 1 stichting 
peuterspeelzalen gemeente Neerijnen (SPGN) die het peuterspeelzaalwerk aanbiedt. Met het 
oog op de aansturing en professionalisering een goede keuze. 

3) Mocht er een afvallen , kan daarvoor een uitzondering gemaakt worden?

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Neerijnen heeft gekozen om geen peuterspeelzaalwerk 
meer aan te bieden vanwege een structureel begrotingstekort. De nieuwe aanbieder van 
peuterspeelzaalwerk biedt vooralsnog op 3 locaties een peuterspeelschool aan passend binnen
haar begroting. De keuze voor de locaties is mede bepaald door de hoogte van de te 
verwachten exploitatiekosten. 

Ondanks dat we in de gemeente krimp constateren, is er nog winst te behalen voor de 
peuterspeelschool. Er zal dan ook stevig worden ingezet op acquisitie om meer peuters te 
bereiken. Dit kan positieve gevolgen hebben voor de exploitatie. Immers een volle groep 
peuters van 16 kinderen per dagdeel zorgt ervoor dat de peuterspeelschool kostendekkend is. 

4) Kan peuterspeelzaal leden, lees kinderen en personeel toch meedoen/ ergens anders 
geplaatst worden.

Aan ons is bekend gemaakt dat het UWV  een ontslagvergunning heeft verleend aan SPGN. 
Het personeel is met ingang van 1 november 2015 ontslag aangezegd. Het staat het personeel 
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vrij om te solliciteren bij de nieuwe aanbieder of elders aan de slag te gaan. Ouders en peuters 
kunnen kiezen naar welke locatie van een peuterspeelschool hun voorkeur uitgaat. De nieuwe 
aanbieder zal een passend aanbod doen. Het ligt voor de hand dat ouders kiezen voor een 
peuterspeelschool dicht bij de woonplaats.

Voor het totale overzicht van de ontwikkelingen verwijzen wij u naar de informatienota die
op 6 oktober 2015 via de griffier naar u is gezonden.
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